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1. Tafelstilleven Haast Japans aards en ingetogen, dit handgedraaide en handgevormde aardewerk servies van Marjoke de Heer. Ze

ligt u er warmpjes bij met dit beddengoed van Van Dijck. De exclusieve linnen overtreksets PURE 7 en PURE 29 zijn in verschillende

ontvangt u graag in haar atelier tevens winkel in Amsterdam, waar ze sinds 1994 werkt. Prijs vanaf B 15. www.marjokedeheer.com

formaten verkrijgbaar, vanaf B 139,95, 1-persoons. De linnen bedsprei met siersloop PURE 35 (180x260 cm) kost B 184,95 en de met

2. Disgeno(o)t Een ideale metgezel voor etentjes op herstavonden is Sanne, een ranke eetkamerstoel met Bonanza-lederen bekleding.

franjes afgewerkte grofgeweven bedsprei HOME 81 (130x220 cm B 99,95 www.vandyckshop.nl 6. Led it be Interieurarchitect en

B 61 cm, D 63 cm, H 87 cm, zithoogte 48 cm. Te koop bij Jessdesign B 345. www.jessdesign.com 3. Vouwvriendelijk Velen ergeren zich

meubelontwerper Alex Groot Jebbink doopte deze poëtische plafonnière No. 39 Ovals, naar de kunstig gebogen vormen. Hij ontwierp dit

aan vouwen en bobbels, maar waarom eigenlijk? De Duits-Peruviaanse Celia Hadeler ontwierp een serie kunstzinnige ‘Folds’, waarmee ze

handgemaakte object voor Het Lichtlab, dat een drietal lichtontwerpers vertegenwoordigt. 52 x 52 x 16 cm. Prijs B 299 www.hetlichtlab.

exposeerde op Masterly Milaan. Zoals dit wollen vloerkleed, een echte eyecatcher. Celia maakt ook muurkleden en andere vouwobjecten. Prijs

com 7. What’s in a name? Is het het frêle onderstel of het gepolijste blad? Hoe dan ook, deze ijle tafel heet Charlotte. Een zusje van

op aanvraag www.celiahadeler.nl 4. Limburgse finesse Erik Hoedemakers uit Maastricht maakt al ruim twintig jaar op ambachtelijke

Charles, een tafel die er veel van wegheeft. Houten tafelblad, koperen onderstel, blad 180 x 100 cm vanaf B 2099 www.jessdesign.com

wijze tijdloos-stijlvol meubilair van bronsgroen eiken en ander lokaal hout. Ingetogen, bezield én functioneel. Zoals deze fijne vitrine van

8. Lichtende paddenstoelen Deze ‘Big Mushrooms’ zijn deel van de collectie Sogni d’Oro van Arnout Visser. Als je ziet hoe ze worden

olijfessenhout, h 164 cm, b 86 cm en d 38 cm. B 1950. www.atelier4D.nl 5. Zeldzaam zacht Bij optrekkende herfstkoude in de slaapkamer

geblazen, zijn het inderdaad ‘gouden dromen’. En unica! Big Mushroom Gold 195 cm B 6800 www.arnoutvisser.com
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